
 

 

  

बेशिस्तपणाच्याबाबतीत एअर इडंिया जगात डतसरी 
प्रवािांना दिल्या जाणाऱ्या सुदवधा, दवमानांच्या पाळल्या जाणाऱ्या वेळा यांच्या आधार ेफ्लाईटस्टॅट्सने सवोत्तम 

सेवा िेणाऱ्या कंपनयांची यािी तयार करण्यात आली आहे.  

 

दवमानांच्या वेळा न पाळण्याच्या, चागंल्या सुदवधा न िेणाऱ्या कंपनयांच्या यािीत एअर इडंिया डतसऱ्या 

क्रमांकावर आहे. एअर इडंियाचे वेळ न पाळण्याचे प्रमाण तब्बल ३८.७१% इतके आहे 

 

या यािीत एल अल ही इस्रायली कंपनी पदहल्या क्रमांकावर आहे. एल अल कंपनीच्या दवमानाचं्या वेळा न 

पाळण्याचे प्रमाण ५६% आहे. . तर या यािीत आईसलँिएअर कंपनी (४१.०५%) िसुऱ्या क्रमांकावर आहे. 

 

दवमानांच्या वेळा कसोिीने पाळण्यात केएलएम या नेिरलँिच्या कंपनीचा क्रमांक पदहला लागतो. केएलएम 

कंपनीच्या दवमानांची वेळ चुकण्याचे प्रमाण (११.४७%) इतके आहे. िसुऱ्या क्रमांकावर आयबेररया 

(११.८२%), डतसऱ्या क्रमांकावर जपान एअरलाईनस (१२.२%) आहे. 

 

 
  

कल्याण कृष्णमुती दफ्लपकाटटचे नवे सीईओ 
इ-कॉमसट वेबसाइट दफ्लपकाटटच्या व्यवस्थापनामध्ये मोठे बिल करण्यात आले आहेत. टायगर ग्लोबलचे माजी 

अडधकारी कल्याण कृष्णमुती यांची दफ्लपकाटटचे मुख्य कायटकारी अडधकारी(सीईओ) म्हणून दबन्नी बनसल 

यांच्याजागी दनयकु्ती करण्यात आली आहे.  

 

दबन्नी बनसल यांच्यासाठी नव्या पिाची दनर्ममती करून तयांना गु्रप सीईओ बनवण्यात आलं आहे.  
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पदहले आंतरराष्ट्र ीय एक्सस्चेंज सुरू 
मुंबई िेअर बाजाराच्या पदहल्या आंतरराष्ट्र ीय एक्सस्चेंजचे (इडंिया आयएनएक्सस) सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोिी 

यांच्या हस्ते गुजरातमधील गांधीनगर येथील गुजरात इटंरनॅिनल फायनानस टेक (दगफ्ट) ससटी येथे उद्घाटन 

झाले.  

 

हे एक्सस्चेंज २२ तास कायटरत राहणार आहे. तयामुळे आंतरराष्ट्र ीय गुंतवणूकिार आशण अदनवासी भारतीयांना 

जगभरात कोठेही टर ेडिग िक्सय होणार आहे.  

 

 

 

दफफाच्या उतकृष्ट् खेळािू परुस्काराने रोनाल्िो सनमादनत 
दफफा संघटनेतफे दिल्या जाणाऱ्या उतकृष्ट् खेळािूच्या पुरस्काराने ख्रिस्तीयानो रोनाल्िोला सनमादनत करण्यात 

आले.दफफाचे अध्यक्ष सजआनी इनफॅनटीनो याचं्या हस्ते तयाने हा पुरस्कार स्वीकारला. 

 

रोनाल्िोने यापूवी बॅलन िीओर पुरस्कारही पटकावला होता. पोतुटगाल संघाच्या यरुो चषक स्पधेतील 

दवजयामध्ये रोनाल्िोने महतवाची भूदमका बजावली होती. 

 

उतकृष्ट् रफे्री म्हणून इटलीच्या क्लाऊिीओ रनेोिी यांना दफफाने याच कायटक्रमात सनमादनत केले. तयांनी 

फ्रानसच्या सझनेिीन सजिानला मागे टाकून हा पुरस्कार पटकावला. 

 

 

 

'सावली' उभारणार िेिातील पदहला वॉटर थेरपी टंॅक 
पॅराख्रलससस, कोमा, फॅ्रक्स चर, अस्स्थव्यंग, सेरबे्रल पाल्सी, मडतमंितव, स्स्कझोफे्रदनया, अल्झायमसट आिी 

व्याधींनी अथंरुणाला ख्रखळलेल्या रुग्णांसाठी लोकसहभागातून प्रकल्प साकारला जात आहे. 
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जूनअखेर बांधकाम पूणट होऊन हा प्रकल्प पूणट क्षमतेने कायाटस्नवत होणार असून, भारतातील पदहला वॉटर थेरपी 

टंॅक येथे उभारला जाणार आहे. सध्या अिा पद्धतीचे टंॅक फक्त अमेररका, यरुोप, चीन येथेच उपलब्ध आहेत 

 

कमरखेालचा भाग लुळा असणाऱ्या रुग्णांसाठी ही उपचार पद्धती वरिान ठरणार आहे.  

 

संपूणट िडक्षण महाराष्ट्र ात अिा पद्धतीचे काम गेली तेरा वषे करणारी सावली केअर सेंटर ही एकमेव संस्था असून, 

चाळीस ते पंचेचाळीस टके्क रुग्णांना पूणट मोफत ककवा सवलतीच्या िरात संस्थेमध्ये िाखल करून घेतले जाते.  

 

राज्यात ९७ गावात जलव्यवस्थापन सदमती 
योग्य जलव्यवस्थापनाद्वार ेपाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्यातील ९७ गावांत जलव्यवस्थापन सदमती 

स्थापण्यात येणार आहे. पिणाऱ्या पावसाचा दहिेब या माध्यमातून ठेवण्यात येणार असून, तया आधारचे 

दपण्याचे पाणी व िेतीच्या पाण्याचे दनयोजन केले जाणार आहे. 

 

जागडतक बँकेच्या सहकायाटने राज्यात 'जलस्वराज्य-२' प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. तया अंतगटत 

िषु्काळी, भूजल िोदषत व िदुषत जलस्त्रोत असलेल्या गावामंध्ये दवदवध जल योजना हाती घेण्यात आल्या 

आहेत. 

 

तयाचाच एक भाग म्हणून पुणे, सातारा, जळगाव, नगर, बुलिाणा, अमरावती व औरगंाबाि येथील ९७ गावांत 

ही मोहीम राबदवण्यात येत आहे. लोकसहभागातून गावातील पेय जल व दपकांसाठी लागणऱ्या पाण्याचे दनयोजन 

केले जाणार आहे. 

 

राज्यात सरासरी ८ गावांचे असे जलधर के्षत्र दनधाटरीत करण्यात आले आहे. या प्रतयेक गावांतील एक सिस्य 

या सदमतीवर असेल.पंचायत सदमतीचा सभापती या सदमतीचा अध्यक्ष असेल. शिवाय भूजल दवभागातील 

तज्ञ आशण प्रिासकीय अडधकारी अिा १६ जणांची ही सदमती असेल.  
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भारत स्व्हएतनामला 'आकाि' िेणार 
'आकाि' या जदमनीवरुन जदमनीवर मारा करणाऱ्या स्विेिी बनावटीच्या के्षपणास्त्रांची दवक्री स्व्हएतनामला 

करण्यासंिभाटत भारताने उतसुकता ििटदवली आहे.  २५ दकमी पल्ला असलेले हे के्षपणास्त्र दवमान, हेख्रलकॉप्टसट 

वा िर ोनसचा वेध घेऊ िकते. 

 

िडक्षण डचनी समुद्रात चीनच्या िांिगाईचा सामना करत असलेल्या स्व्हएतनामच्या वैमादनकांस या वषाटपासून 

भारत प्रशिक्षणही िेणार आहे.  

 

आशिया-प्रिांत महासागर भागामधील चीनच्या वाढतया आक्रमकतेच्या पार्श वटभूमीवर भारत व स्व्हएतनाममधील 

सबंधही हळुहळू दृढमूल होऊ लागल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. भारताकिून चीनला स्व्हएतनाम व जपानिी 

लष्करी संबंध अडधक बळकट करण्याच्या कृतीमधून प्रतयतु्तर िेण्यात येत असल्याचे मानले जात आहे. 

 

 

 

पादकस्तानने बाबर-३ ची केली यिस्वी चाचणी 
पादकस्तानने पदहल्यांिाच पाणबुिीतून मारा करणाऱ्या कू्रझ के्षपणास्त्र बाबर-३ ची यिस्वी चाचणी घेतली 

आहे. बाबर-३ ची मारक क्षमता ४५० दक.मी.पयंत इतकी आहे.  

 

पादकस्तानचे इटंर-सर्मवसेज पस्ब्लक ररलेिनसचे महासंचालक(I S P R ) मेजर जनरल आससफ गफूर यांनी 

दिटरद्वार ेही मादहती दिली.   

 

भारतानेही २००८ मध्ये पाणबुिीतून अणू हल्ला करणाऱ्या दमसाईलचं तर २०१३ मध्ये कू्रझ दमसाईलचं यिस्वी 

पररक्षण केलं होत.ं  
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भारतातफे नेपाळला एक अब्ज रुपये 
ररझव्हट बँक आॅॅफ इडंिया नेपाळ राष्ट्र बँकेला (एनआरबी) एक अब्ज रुपये उपलब्ध करून िेण्यास तयार 

आहे.  

 

भारताने ५०० आशण एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यानंतर नेपाळने आमच्याकिे १०० रुपये 

मूल्यांच्या नोटांची टंचाई झाल्याचे भारताला सांदगतले होते. 

 

चलन रद्द झाल्यानतंरची पररस्स्थती पूवटवत होईपयंत वाट पाहा, असे ररझव्हट बँक आॅॅफ इडंियाने नेपाळला 

सांदगतले होते.भारताने उच्च मूल्यांच्या नोटा रद्द केल्यानतंर नेपाळ राष्ट्र बँकेने नेपाळमध्ये भारतीय चलनी नोटा 

बिलून िेण्याची मयाटिाही खाली आणली आहे. 

 

 

 

Y A H O O  होणार इडतहासजमा 
Y A H O O ची कॉपोरटे ओळख लवकरच बिलण्याची िक्सयता आहे.  कंपनीचं A l t a b a  असं 

लवकरच नामकरण होणार असल्याची चचाट आहे. 

 

कंपनीचा ४.८ अरब िॉलरचा वेराइजन करार झाल्यानतंर कंपनीच्या बोिाटचं स्वरुपही छोटं होणार आहे.याहू 

स्वतःची डिसजटल सर्व् व्हसेस वेराइजन कम्यदुनकेिनला दवकण्याच्या तयारीत आहे. 

 

याअंतगटत ईमेल, वेबसाइट्स, मोबाईल अ ॅप्स, जादहरातीचे टूल्स वेराइजनला दमळणार आहेत. तयानतंर सीईओ 

मेररसा मेयरलाही राजीनामा द्यावा लागणार आहे.  
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याहूच्या १० सिस्यांच्या बोिाटत सध्या सीईओ मेररसा मेयरसह चार िायरके्सटर आहेत. वेराइजन करारानंतर 

सवट बोिाटचे सिस्य राजीनामा िेतील. या कराराअंतगटत एररक ब्रांट यांना कंपनीचे चेअरमन बनवण्यात आलं. वेब 

वेराइजन करार पूणट होईपयंत एदमरटसही चेअरमनपिावर कायटरत राहणार आहेत.  

 

या करारांतगटत नवं नाव a l t e r n a t i v e  a n d  A l i b a b a  यांच्या अक्षरातून 

दनविण्यात आलं आहे. याहूमध्ये १५ टके्क िेअसट हे डचनी कंपनी अख्रलबाबाचे आहेत. 

 

 

 

जागडतक अथटव्यवस्थेला धूम्रपानामुळे मोठा फटका 
धूम्रपानामुळे जागडतक अथटव्यवस्थेला िर वषी तब्बल एक दटर ख्रलयन (एक हजार अब्ज) िॉलरचा फटका बसत 

असल्याचे धक्कािायक वास्तव जागडतक आरोग्य संघटनेच्या (िल्ब्यूएचओ) ताज्या अहवालातून समोर आले 

आहे. 

 

धूम्रपानामुळे सध्या जेवढे मृतयू होतात, तयात २०३० मध्ये ३३ टक्स क्स यांनी वाढ होणार असल्याचा अंिाज 

वतटदवण्यात आला आहे. तबंाखूवर आकारल्या जाणाऱ्या करातून दमळणाऱ्या उतपन्नापेक्षा धूम्रपानावर होत 

असलेला खचट प्रचंि मोठा आहे.  

 

अहवालात नमूि करण्यात आले आहे, की तबंाखूमुळे होणाऱ्या मृतयूंची संख्या २०३० पयंत प्रडतवषी ६० 

लाखांवरून ८० लाखांवर पोचणार असल्याची िक्स यता आहे. एकूण मृतयूंपकैी ८० टके्क मृतयू हे अल्प आशण 

मध्यम उतपन्न गटांतील असणार आहेत. 
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